
89

HOOFDSTUK 4

ROOMSCH IN ALLES

AFZONDERING EN MOBILISATIE ALS STRATEGIE (1870-1960)

“Maar soms brak in die mijmeringen over vroeger duidelijk wrok en wrevel door, want nu er
geen veertigurengebed meer was, geen sacramentsprocessie, ziekentriduüm en retraite, nu ze

op vrijdag naar hartelust vlees mocht eten en ze voor de communie niet meer nuchter
hoefde te zijn vanaf ’s nachts twaalf uur, voelde ze zich door de kerk goeddeels bedrogen en
vroeg ze zich in haar bitterste stilzwijgen waarschijnlijk af of ze dan wel kon vertrouwen op
de schaduwloze zaligheid die de gelovigen ten deel zou vallen in een eeuwig hiernamaals”.

Jan Cartens over zijn dementerende moeder
Cartens 2000: 201-202

4.1. inleiding

Na 1870 groeide de betrokkenheid bij de katholieke kerk tot ongeveer 1960 sterk.
Het aantal katholieken nam toe, in absolute zin over de gehele periode en in relatie-
ve zin sinds 1910. Ook het aantal zielzorgeenheden nam toe. Verder nam het aantal
nieuwe priesters toe en kenden enkele ordes en congregaties een sterke groei van
hun ledental. Aan het eind van de periode kon een grote betrokkenheid van de ka-
tholieken bij de kerk, bij religieuze gebruiken en bij kerkelijke organisaties geme-
ten worden. Welke factoren in de kerk zèlf hebben deze groei bevorderd?

Volgens de rational choice theorie hebben alleen deviante religieuze organisaties
de mogelijkheid om te groeien. Immers: als een organisatie gescheiden is van de
omringende samenleving, verschillend is van de omringende samenleving en anta-
gonistisch staat in die samenleving, dan is het toetreden tot en uittreden uit de
organisatie kostbaar. Er worden dan door de organisatie hoge eisen aan het lidmaat-
schap gesteld, wat tot gevolg heeft dat veel middelen naar de organisatie vloeien.
Mensen blijven volgens de rational choice theorie echter alleen betrokken bij een
religieuze organisatie als ze er belang bij hebben, en relatief meer belang dan ze
zouden verliezen als ze er niet bij betrokken zijn. Het is daarom voor religieuze
organisaties noodzakelijk dat ze het belang van leden en aspirant-leden bij de religi-
euze organisatie verhogen. Als de organisatie bevordert dat de leden kunnen investe-
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ren in de organisatie, als ze veel positieve sociale contacten aanbieden, als ze midde-
len vinden om overtuigende geloofsvoorstellingen aan te bieden en als er via de
organisatie ook maatschappelijke en culturele behoeften vervuld kunnen worden,
dan zullen de leden veel belangen in de organisatie kunnen ontwikkelen en zullen ze
betrokken raken. Bovendien kunnen deze beloningen in geval van non-conformiteit
aan de leden onthouden worden, waardoor het belang van conformiteit voor het
individuele lid verhoogd wordt.

Wat ik in dit hoofdstuk aan wil tonen is dat in deze periode van groei de span-
ning met de omgeving werd opgevoerd en de leden de mogelijkheid werd gegeven
belangen in de organisatie op te bouwen. Nadat de bestuurlijke structuren waren
opgebouwd, werd gewerkt aan de mobilisatie van de katholieken. Met alle mogelij-
ke middelen werd geprobeerd de katholieken in contact te brengen en te houden
met de kerk en dit contact indien nodig verder te verdiepen. De ontwikkeling naar
hogere deviantie komt in paragraaf 2 aan de orde. De kerk hield haar leden in eigen
organisaties gescheiden van de samenleving, ze bevorderde dat de katholieken in
versterkte mate eigen gebruiken gingen ontwikkelen die hen deden verschillen van
de andere leden van de samenleving, en de kerk propageerde een negatieve visie op
de omringende samenleving. Deze visie werd tot ongeveer 1960 door de kerk ver-
dedigd. Maar voor de katholieken stond er wel wat tegenover deze dure religie. De
kerk bood waardevolle beloningen van religieuze en sociale aard aan, die bij niet-
conformerend gedrag verloren gingen. Dit wordt in paragraaf 3 beschreven. De
combinatie van deze twee aspecten geeft binnen de rational choice theorie een ver-
klaring voor de groei van de kerk in deze periode. Deze conclusie zal in paragraaf 4
getrokken worden.

4.2. deviantie

4.2.1. inleiding
In de periode 1870-1960 nam de spanning tussen de katholieke kerk en de samen-
leving beduidend toe. Vooral in de eerste helft van deze periode werd sterk de na-
druk gelegd op de verschillen tussen de katholieke kerk en de Nederlandse samenle-
ving, die zich in toenemende mate tot een nationale staat met een burgerlijk karak-
ter ontwikkelde (4.2.2.). Dit kwam op een aantal aspecten naar voren. Ten eerste
(4.2.3.) riepen de bisschoppen gedurende de hele periode op tot eenheid van de
katholieken. Ten tweede keerde de kerk, zowel de bisschoppen als ook enige in-
vloedrijke geestelijken en leken, zich tegen de moderne samenleving. Dit kwam tot
uiting in een aantal initiatieven om de ‘goddelooze’ en ‘heidensche’ samenleving te
kerstenen en naar de katholieke kerk (terug) te brengen (4.2.4.). De kerk probeerde
de katholieken van deze moderne samenleving af te houden en contact daarmee te
beperken en te verhinderen. Een aantal pogingen daartoe op het gebied van de me-
dia, die behandeld worden in subparagraaf 5, geven dit streven goed weer. Ook
werd de groepsvorming onder katholieken gestimuleerd, bijvoorbeeld door het
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tegengaan van gemengde huwelijken, door de canonisatie van Nederlandse heiligen
en door het organiseren van katholiekendagen (4.2.6.). Tenslotte wordt ook uit de
reacties uit de omgeving, die de groeiende invloed van de katholieken (zowel in
eigen kring als in de samenleving) met zorg bekeek, duidelijk dat de katholieke
kerk een deviante organisatie was geworden (4.2.7.). In de laatste paragraaf worden
conclusies getrokken.

4.2.2. sociale omgeving
In de loop van de negentiende eeuw groeide de bevolking van de Nederlandse een-
heidsstaat onder invloed van verschillende ontwikkelingen aaneen tot een natie.
Door de verbetering van de infrastructuur -het wegennet werd verbeterd, het kana-
lennet uitgebreid en de overheid ging zich met het spoor bemoeien- werd de sa-
menhang tussen de verschillende delen van het land vergroot. De ontwikkeling van
de telegraaf (1852) en de telefoon (1888) maakte het mogelijk op een abstracte
manier sociale contacten te leggen. Door de ontwikkeling van de gedrukte media,
die bevorderd werd door de afschaffing van het dagbladzegel in 1870 en door de
verbetering van de druktechniek, en later de opkomst van de film, radio (vanaf
1919) en televisie (vanaf 1930) werden de locale gemeenschappen opengebroken.
Daardoor werden deze in een groter maatschappelijk kader geïntegreerd. De eenheid
van de Nederlandse samenleving kreeg verder vorm door de invoering van de lande-
lijke woordenlijst in 1883, de standaardisering van de grammatica in 1896 en de
invoering van een nationale tijd in 1909. Tenslotte werden door de hervorming van
het kiesrecht meer en uiteindelijk alle mensen bij de landelijke politiek betrokken,
niet op de laatste plaats door de ontwikkeling van landelijke politieke partijen
(Knippenberg/De Pater 1988: 19, 31, 40, 52-86, 137; Schuursma 2000: 20-34, 44-
55, 211-228). Door de opkomst van een Nederlands nationalisme kreeg de eenheid
van het land verder vorm. Met de inhuldiging van Koningin Wilhelmina kreeg dat
nationalisme, dat sinds het midden van de negentiende eeuw in opkomst was, een
sterke stimulans – en een Oranje kleur. Een nieuwe generatie schilders trok erop uit
om het Nederlandse landschap in hun werken te promoten. Door de herinnering aan
Rembrandt, Vondel en anderen op te halen werd de Gouden Eeuw een toonbeeld
van Nederlandse grootsheid, dat tijdens nationale feesten gevierd werd. En nadat
het Vredespaleis gebouwd was, zag Nederland voor zichzelf als hoedster van de
internationale vrede en veiligheid een internationale taak weggelegd (Bank/Van
Buuren 2000: 21-88).

Nederland werd na 1870 in toenemende mate een burgerlijke samenleving. De
industrialisatie zette door en zorgde voor een grotere vraag naar gespecialiseerde en
geschoolde arbeidskrachten. Daardoor werden de arbeidsverhoudingen zakelijker en
nam, door de hogere lonen, de welvaart toe. Na 1880 zette ook de verstedelijking
van Nederland door, waardoor meer mensen met de stedelijke cultuur in contact
kwamen (Bank/Van Buuren 2000: 133-149, 523-566). Tenslotte werd de versprei-
ding van de burgerlijke cultuur bevorderd door de (voorzichtige) opkomst van de
verzorgingsstaat: arbeidswetten ter bescherming van kinderen en vrouwen, wetten
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ter verhoging van de woonkwaliteit en hygiëne, en algemene verzekeringen ter
bestrijding van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid (Van Tijn 1978: 306-313).
In de burgerlijke samenleving verdwenen de sociale verschillen meer en meer. In de
sport kwamen verschillende sociale klassen elkaar op vriendschappelijke basis tegen.
Kranten, radio en televisie konden, naarmate deze goedkoper werden, onafhankelijk
van de sociale stand geconsumeerd worden. In het publieke leven werden de sociale
verschillen door het algemeen kiesrecht, de dienstplicht en het algemeen onderwijs
steeds minder relevant (Van Zanden 1997: 81-100; Schuursma 2000: 76-103). In
1863 werd de Hogere Burgerschool (HBS) opgericht, die de toegankelijkheid van
het middelbaar onderwijs vergrootte. Door de leerplichtwet van 1901 nam het be-
zoek aan instellingen voor middelbaar onderwijs, ook van meisjes, sterk toe. In
1876 en 1878 werd een begin gemaakt met een verbetering van de randvoorwaar-
den van het onderwijs. De leraren werden voortaan gesalarieerd en er werden hogere
eisen gesteld aan de schoolgebouwen en aan de opleiding van de leraren. Er kwam
een algemeen leerplan en er werden eindexamens ingevoerd. Het aantal leerlingen
per leraar daalde, wat de kwaliteit van het onderwijs ten goede kwam (Das-
berg/Jansing 1978: 129-136, 361-366). Na de Tweede Wereldoorlog ging de bur-
gerlijke samenleving geleidelijk aan over in een consumptiesamenleving (De Haas
1971: 7-21).

De religieuze en wereldbeschouwelijke kaart van Nederland veranderde in deze
periode drastisch. Door afscheidingen van de Nederlandse Hervormde Kerk nam het
aantal protestantse kerken toe. Hier kan volstaan worden met het noemen van de
belangrijkste stromingen: de oprichting van de algemeen-vrijzinnige Nederlandse
Protestantenbond in 1907, de vereniging van orthodoxe protestanten, die zich eer-
der in de negentiende eeuw van de Hervormde Kerk hadden afgescheiden, in het
kerkgenootschap van de Gereformeerde Kerken in Nederland en een nieuwe af-
scheiding in 1907 onder leiding van Ds. Kersten (De Kok 1978). Vanuit de Gere-
formeerde Kerken werden de eerste aanzetten gegeven tot de verzuiling, die van de
eeuwwisseling tot 1960 het religieuze, maatschappelijke en politieke landschap in
Nederland beheerste. Nieuwe, spiritualistische en esoterische godsdiensten met een
oosterse inslag speelden getalsmatig een geringe rol, maar zijn voor het geheel van
de ontwikkelingen op de religieuze markt wel van belang. Verder kwamen er een
aantal nieuwe politieke bewegingen op die een (quasi-) religieus karakter hadden:
vanaf 1880 de socialistische beweging en vanaf 1920 het nationaal-socialisme (Van
Tijn 1978: 90-100, 314-326; Bank/Van Buuren 2000: 439-483). Tenslotte nam in
deze periode de onkerkelijkheid toe. In 1870 was het aantal onkerkelijken nog
slechts 0,3% van de bevolking, in 1920 hadden ze een aandeel van 7,8% en in 1960
18,4%. Vooral de grote steden en enkele industriële regio’s zoals de Zaanstreek
ontkerkelijkten (Knippenberg 1992: 231, 235, 238).

4.2.3. ‘Blijft één, één!’
Sinds het midden van de negentiende eeuw hamerden de bisschoppen voortdurend
op de eenheid van de katholieken. De eerste duw in die richting kwam na het Pro-



93

vinciaal Concilie met het mandement over het katholieke onderwijs uit 1869. De
bisschoppen constateerden in dit schrijven dat het openbaar onderwijs steeds minder
geschikt was om de katholieke jeugd te beschermen tegen de (verderfelijke) tijd-
geest en dat het dus nodig was eigen onderwijs aan te bieden. Onderwijs was vol-
gens de bisschoppen niet alleen het verwerven van kennis, maar ook de vorming van
de leerlingen. Dat laatste kon op de openbare scholen natuurlijk niet volgens de
inzichten van de katholieke kerk gebeuren. De bisschoppen deden daarom een op-
roep aan de ouders om van katholiek onderwijs gebruik te maken, om waar nodig
katholieke scholen op te richten, en waarschuwden katholieke ouders die hun kinde-
ren toch bloot durfden te stellen aan de gevaren van een niet-katholieke school. Om
ontaarding in godsdienst en zeden te verhinderen moest een katholiek kind op een
katholieke school een katholieke opvoeding ontvangen (Het mandement der… 1905).

In 1933 brachten de bisschoppen, aan de vooravond van aanstaande verkiezin-
gen, een mandement uit tegen de moderne politieke stromingen, vóór de eenheid van
de katholieken, zoals de ondertitel zei. Met dit mandement wilden de bisschoppen de
gelovigen wijzen op hun plichten met betrekking tot het verenigingsleven: ze moes-
ten zich aansluiten bij katholieke verenigingen en zich afzijdig houden van vereni-
gingen met neutrale, liberale, socialistische of communistische signatuur. Indien ze
zich bij niet-katholieke verenigingen aansloten kon dat een bron worden van ver-
keerde opvattingen, wat gevaar met zich meebracht voor geloof en zeden. Voor
socialistische en communistische verenigingen werd op straffe van excommunicatie
een verbod uitgesproken, terwijl voor de neutrale en liberale verenigingen, die voor
een ‘lauwe houding’ van katholieken konden zorgen, slechts gewaarschuwd werd.
Alleen door eenheid zouden katholieken invloed kunnen uitoefenen op het herstel
van de samenleving (Mandement van het Nederlandsch… 1933). Bij nieuwe verkiezin-
gen in 1935 kwam het gevaar voor de eenheid van katholieken niet van links, maar
van rechts. Onder druk van Rome, dat vond dat de bisschoppen te zwak tegen het
fascisme optraden (De Valk 1998: 307-335), verscheen in 1934 een mandement
waarin werd gewaarschuwd tegen de gevaren van het nationaal-socialisme. Omwille
van de vrijheid was het volgens de bisschoppen van nationaal belang één katholieke
stem te laten klinken, waar organisatorische eenheid van de katholieken de voor-
waarde voor was (Mandement van het… 1934).

In 1954 verscheen het mandement De katholiek in het openbare leven van deze tijd.
Met dit mandement wilden de bisschoppen een nieuwe impuls geven aan de katho-
lieke maatschappelijke organisaties in een tijd van veranderingen. Nu de gelovigen
volgens de bisschoppen midden in de samenleving stonden en dringender dan tevo-
ren geroepen werden mee te werken aan de opbouw van een christelijke samenle-
ving, moesten ze voor de vervulling van die roeping gevormd worden in katholieke
maatschappelijke organisaties. Deze wederom moesten, omdat ze vorm gaven aan de
apostolische taak van de kerk, onder leiding staan van de bisschoppen. En omdat de
bisschoppen de bereidheid aan het grondvlak om tot samenwerking met organisaties
van een niet-katholieke signatuur te komen te ver vonden, gaan wilden ze de gren-
zen daarvan nog eens benadrukken: katholicisme en liberalisme werden onverenig-
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baar geacht; er waren ernstige bezwaren tegen het Humanistisch Verbond en de
Bond voor sexuele hervorming; lidmaatschap van het NVV en andere socialistische
organisaties, evenals van communistische organisaties, waren ongeoorloofd en wer-
den bestraft met onthouding van de sacramenten. Tenslotte werd een ernstige waar-
schuwing tegen de PvdA uitgesproken. Cynisch genoeg waren dat nu juist de orga-
nisaties waarvan veel katholieken vonden dat die het het beste voorhadden met het
naoorlogse Nederland.

De oproepen van de bisschoppen waren niet aan dovemansoren gericht. Uit
tabel 4.1. blijkt dat katholieken aan het eind van de jaren 1950 bijna uitsluitend
deelnamen aan activiteiten van de eigen, katholieke organisaties. Als norm wordt
daarvoor het vullingpercentage gehanteerd: het aantal deelnemers aan een activiteit
als percentage van het aantal daarvoor in aanmerking komende deelnemers van een
bevolkingsgroep, in dit geval de katholieken. Bij alle genoemde items ligt dit per-
centage bijzonder hoog. Dat betekent dat dus het overgrote deel van de katholieken
deelnam aan eigen, katholieke organisaties.

Tabel 4.1.: vullingsgraad per jaar van meting

Item Jaar van meting Vullingspercentage

Lagere school 1957 90

Boerenbond 1953 95

Vakbond 1958 90

Omroep 1955 89

Stemmen 1959 84,3
Dagblad 1955 79

Vereniging 1955 71

Bron: Kruijt en Goddijn 1962: 242.

4.2.4. apologie en apostolaat
De kerk zag de omgeving als een groot gevaar. Drie thema’s sprongen er in deze
relatie tussen kerk en wereld uit. Ten eerste wees de katholieke kerk alle contacten
met andere christelijke kerken af. Zij was de enige kerk en door gelijkwaardige
gesprekken met leden van andere kerken mocht geen andere indruk gewekt worden.
Ook tegenover andere religies, voor zover in Nederland aanwezig, was de houding
van de kerk afwijzend en minachtend, zoals bijvoorbeeld bij het jodendom (Van
Schaik 1992: 13-53). Ten tweede bestreed de katholieke kerk de opkomst van al-
lerlei nieuwe levensbeschouwelijke stromingen, met name het liberalisme en het
socialisme. Ten derde werd de groeiende onkerkelijkheid veroordeeld, waar trou-
wens ook de katholieke kerk onder te lijden had (Sanders 2002: 47-54). Om deze
gevaren te kunnen weerstaan werden verschillende initiatieven opgezet waarmee
geprobeerd werd de positie van de kerk in de samenleving te verdedigen en de sa-
menleving in katholieke zin te herkerstenen.
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Het begin van deze initiatieven ligt bij de in 1904 opgerichte Apologetische
Vereniging ‘Petrus Canisius’. In de doelstelling van deze vereniging stond geschre-
ven dat ze de katholieke kerk in haar wezen en streven meer bekend wilde maken en
tegen aanvallen wilde verdedigen. Om de kerk te kunnen ‘verdedigen’ onderhield de
vereniging een Informatie en inlichtingenbureau, dat de niet-katholieke kranten
nakeek op antikatholieke opmerkingen. Indien dat nodig werd geacht, werd vanuit
de vereniging door middel van ingezonden brieven gereageerd en het verkeerde
beeld van de kerk gecorrigeerd. Vanaf ongeveer 1915 werd de vereniging meer
informatieverstrekkend en wilde ze de katholieke waarheid zelfbewust uitdragen
naar niet- en anders-gelovigen. Er kwam een meer verzoeningsgezinde opstelling en
de vereniging ging zich, nog steeds ten dienste van het bekeringswerk, richten op
een meer irenische voorlichting over het katholieke geloof. Men wilde de ongelovige
tegemoet treden met de schatten van de kerk en in een vruchtbaar contact tot zijn
bekering komen. Tenslotte werden vanuit de Apologetische Vereniging vanaf 1920
verschillende organisaties opgericht die de hereniging van de kerken, natuurlijk met
de katholieke kerk, moesten dienen (Jacobs 1992: 70-79; Jacobs 1998b: 5-10).

Na de Eerste Wereldoorlog nam het aantal apologetische initiatieven drastisch
toe. De energieke pater Van Ginneken s.J. stichtte meteen meerdere genootschap-
pen die de verbreiding van het geloof in Nederland moesten dienen (Derks 1999a:
80; Derks 1999b). De Dominicanen begonnen vanaf 1919 met preekstoelconferen-
ties en stichtten in 1922 de Zusters van het Catharina-apostolaat. In 1921 werd het
Geert Groote Genootschap opgericht. Dit genootschap wilde door kleine brochures
uit te geven het geloofsleven en de geloofskennis van de katholieken verdiepen,
zodat ze het geloof beter konden uitdragen in hun dagelijks leven (Dierick 1971).
Ook het Gilde van de Klare Waarheid wilde het geloof verdedigen en uitdragen.
Deze organisatie werd opgericht als een reactie op de verkoop van anti-
godsdienstige brochures op de Amsterdamse Nieuwmarkt, waarin vooral katholie-
ken het moesten ontgelden. In 1923 gingen de eerste propagandisten van deze vere-
niging de straat op om daar het katholieke geloof te verdedigen, uit te leggen en om
mensen tot de kerk te brengen. Binnenkerkelijk was er echter veel weerstand tegen
deze manier van verkondiging en na een bisschoppelijk verbod in 1929 verliep de
aandacht voor de straatpredikers (Voets 2001).

Omdat de geestelijken door de modernisering van de samenleving en de diffe-
rentiatie van de arbeidswereld steeds minder goed in staat waren hun verkondigende
taak effectief uit te voeren, werden in toenemende mate leken ingezet om in hun
eigen omgeving te missioneren. Op initiatief van de encycliek Ubi Arcano (1922)
kreeg dit de vorm van de Katholieke Actie, die vanaf 1936 ook in Nederland opge-
zet werd. Binnen het kader van de KA kregen zorgvuldig uitgezochte leken in klei-
ne groepjes onder leiding van een priester dogmatische vorming, die voortbouwde
op de catechismus. Met deze grotere geloofskennis moesten ze de wapens in handen
krijgen om ‘verderfelijke’ invloeden in hun (werk-, woon-, leef-) omgeving tegen te
gaan en zèlf de christelijke boodschap uit te dragen. Verder moesten de activisten de
religieuze betrokkenheid van alle gedoopten verlevendigen en hun levenswijze in
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overeenstemming brengen met de leer van de kerk, de terugkeer van ‘afvalligen’
stimuleren, de ongelovigen een juist beeld van de kerk geven en maatschappelijke
gevaren signaleren en afweren (De Haan 1993: 55-60). Op een soortgelijke manier
werkte het bedrijfsapostolaat, dat in 1943 in Roermond werd opgericht en na de
oorlog verspreiding vond over heel Nederland. Het bedrijfsapostolaat moest als een
vooruitgeschoven post van de kerk de kerstening van de werkwereld en van de ar-
beider op zich nemen (Crijns 1994: 23-32).

In 1936 werd de actie Voor God opgericht. Hierin kwam de élite van de katho-
lieke kerk bijeen om een ’radicale tegenaanval op de godloozenbeweging’ te organi-
seren. De actie wilde de eer aan God zowel publiek als privaat bevorderen en de
bedreiging van het geloof door communisme en nieuw-heidendom (d.i. nationaal-
socialisme), vrijdenkerij en de nieuwe seksuele moraal, zoals gepropageerd door de
neo-Malthusiaanse Bond, afwenden. Al in 1938 kwam er een meer positieve formu-
lering van de doelstelling, toen verklaard werd dat het de bedoeling was het Gods-
geloof voor alle Nederlanders tot de allesbeheersende werkelijkheid van hun dage-
lijks leven te maken. De actie ondernam zelf weinig initiatieven, want ze wilde een
eenheidsfront organiseren waar alle organen van het katholiek organisatieleven aan
deel zouden nemen (Luykx 1978: 4-67, 380-400).

Het historisch gezien laatste initiatief dat apostolaat in de klassieke betekenis
wilde bedrijven was het Open Deur werk. Dit begon in 1944 met een informatiebu-
reau vanuit een winkel in de Heiligeweg in Amsterdam. Met deze laagdrempelige
vorm werd een nieuwe vorm van geloofsverkondiging gezocht met geen geringer
doel dan de bekering van Amsterdam. Zowel de oprichter pater Van der Steegt
M.S.F. als Mgr. Huibers, de bisschop van Haarlem, waren van mening dat er een
centraal en gemakkelijk toegankelijk pand moest komen om de zoekenden te kun-
nen bereiken. De Open Deur richtte zich op het opwekken van bekeringen, op het
terug in de kerk brengen van ‘apostaten’ (afvalligen), op ‘huwelijksreiniging’ (het in
overeenstemming brengen van huwelijken met de voorschriften van de kerk) en op
apologie (geloofsverdediging) (Hottinga 1994: 7-25).

4.2.5. controle op de media
De ontwikkeling van de media tot een vrij en neutraal discussieforum kon de een-
heid van de katholieken, hun verbondenheid aan de katholieke kerk en hun religi-
euze en morele standaard ondermijnen. De opkomst van de roman bijvoorbeeld
werd door de katholieken en de bisschoppen als schadelijk gezien (Sanders 2002:
103-105). Om de katholieken tegen kwalijke invloeden te beschermen moesten tot
het Tweede Vaticaans Concilie alle boeken die gingen over godsdienstige en zede-
lijke onderwerpen vòòr publicatie door de kerkelijke overheid goedgekeurd worden,
en werd er in Rome een lijst opgesteld, de Index Librorum Prohibitorum, van boe-
ken die door katholieken niet gelezen mochten worden (Kors [1938]: kol 102, kol
296; Sanders 2002: 60-61). In Nederland gaf de Informatiedienst Inzake Lectuur
(IDIL) aan de katholieken informatie over welke boeken door de kerk verboden
waren. Daarnaast maakte ze propaganda voor het goede, dat is voor katholieken
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goedgekeurde boek. Na de oorlog kreeg de IDIL concurrentie van de Katholieke
Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening (KCVL), die zich wilde richten op alle
aspecten van de lectuurvoorziening binnen katholiek Nederland, inclusief de boek-
handelaren, bibliotheken en uitgeverijen. In de praktijk ging de KCVL echter voor-
al over de volksbibliotheken, die beheerd werden door de Vincentiusvereniging
(Peet 1985; Tonnaer 2000: 15, 19-41).

De film was erg geliefd onder Nederlanders en, zoals bleek uit de overrepresen-
tatie van bioscopen in de zuidelijke provincies, vooral onder katholieken. Maar door
de kerkelijke en de wereldlijke overheid werd de film gezien als een bedreiging voor
de zeden en de normen van de bevolking. Vandaar dat er al snel landelijke regelin-
gen voor filmvertoningen kwamen. Daarnaast konden gemeenten een nadere ver-
plichting stellen aan te vertonen films, of konden bioscopen zich vrijwillig laten
nakeuren door erkende instellingen. Voor de katholieken was voor die nakeuring in
1929 de Katholieke Film Centrale (KFC) opgericht. Die moest de films keuren
volgens katholieke normen en zo richtlijnen geven om het katholieke volksdeel te
beschermen tegen ongewenste invloeden van de buitenwereld. In de praktijk deed
de KFC het werk van de landelijke keuring nog eens over, omdat ze met deels de-
zelfde normen over toelaatbaarheid oordeelde. Sinds de oorlog werd bovendien min-
der streng geoordeeld en pasten de oordelen van de KFC zich aan aan de veranderin-
gen onder de Nederlandse bevolking (Cuypers 1972; Luykx 2000: 176-179).

De controle op de consumptie van media als radio, televisie en kranten was,
doordat die in de huiselijke sfeer gebeurt, moeilijk te handhaven. Veel katholieken
trokken zich dan ook weinig aan van het verbod te luisteren en te kijken naar pro-
gramma’s van andere omroepen dan de Katholieke Radio Omroep (KRO). De ka-
tholieken sloten zich ook slechts mondjesmaat en pas onder druk van de clerus aan
bij de KRO. In een mandement uit 1896 werd door de bisschoppen gewaarschuwd
voor het lezen van niet-katholieke kranten omdat die gezien werden als een bedrei-
ging voor de eenheid en voor het geloof en de zeden van katholieken. Als een uitge-
ver een krant onder katholieken wilde verspreiden, was een bisschoppelijke censor
nodig die moest letten op de koers van de redactie. Bovendien werd de katholieke
pers ingezet in het bredere proces van eenheid en verzuiling (Hemels 1981: 19-62,
84, 104, 114, 183-184). Van een alomvattend lezersblok van katholieken was echter
nooit sprake. Toen katholieke kranten opgericht werden hadden de liberale kranten
reeds een groot marktaandeel en ze konden dat aandeel door een voorzichtige poli-
tiek behouden. Bovendien las niet elke katholiek eigen bladen en kwam dubbel-
lezen veel voor (Luykx 2000: 152-173).

4.2.6. groepsvorming
Verder werd op verschillende manieren geprobeerd de groepsvorming van katholie-
ken te bevorderen. Tot 1960 werd bijvoorbeeld het gemengde huwelijk door de
katholieke leiders sterk afgeraden, omdat dat gezien werd als een groot gevaar voor
het geloof van de katholieke partner en de overdracht van het geloof aan de kinde-
ren. Omdat het gezin beschouwd werd als de hoeksteen van de samenleving, werd
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het gemengde huwelijk bovendien gezien als een gevaar voor de stabiliteit van de
samenleving. Gemengde huwelijken zouden minder kinderen voortbrengen en vat-
baarder zijn voor echtscheiding. Gemengd kerkelijk huwen was mogelijk, maar met
strenge verplichtingen voor de katholieke partner. De kinderen moesten katholiek
worden opgevoed en er moest geprobeerd worden de niet-katholieke partner te
bekeren. Het huwelijk moest gesloten worden in een katholieke kerk. Gemengd
huwen zonder de daarvoor vereiste kerkelijke goedkeuring werd bestraft met ex-
communicatie (Kors [1938]: kol. 227-228; Van Leeuwen 1959: 60; Dekker 1965:
101, 104; Hondius 1999: 61). Het kerkelijk beleid had succes: tussen 1914 en 1956
steeg weliswaar het absolute aantal gemengde huwelijken, maar er was een relatieve
daling. Tussen 1954 en 1959 bevond het aantal gemengde huwelijken zich op een
dieptepunt. De daling van het gemengde huwelijk wijst erop dat de katholieken
meer onderlinge sociale banden aangingen en meer gescheiden raakten van de sa-
menleving.

Grafiek 4.1.: Gemengde huwelijken van katholieken
1914-1960

Bronnen: Van Leeuwen 1959: 61; KASKI
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Daarnaast werden publieke devoties gebruikt om de identiteit, de groepsvor-
ming en de positionering van katholieken binnen Nederland te bevorderen (Margry
1994: 251-252; Margry 2000: 383-391). Vooral drie heiligverklaringen waren in
deze periode voor de vorming van een nationale katholieke groepsidentiteit van
belang: die van de Martelaren van Gorcum, van Petrus Canisius en van Lidwina van
Schiedam. De gestileerde karaktertrekken van deze heiligen (geduldige volharding,
een kerkbetrokken vroomheid en een offensieve verdediging van het geloof) werden
de katholieken als nastrevenswaardig, want typisch Nederlands èn typisch katho-
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liek, voorgehouden. De Martelaren van Gorcum werden in 1867 in een controversi-
eel ontvangen bulle (De Valk 1998: 157-172) heilig verklaard. In Nederland werd
de geschiedenis van de vermoorde geestelijken, die geweigerd hadden hun geloof in
Paus en Eucharistie af te zweren, gebruikt om het katholieke geloof te celebreren, te
preciseren, tegenover de protestantse kerken af te grenzen, en een Nederlands-
nationaal karakter te geven. Vanaf  de jaren dertig werd het polariserende karakter
van de verering echter verminderd: de geschiedschrijving werd neutraler, richtte
zich minder tegen protestanten en de verheerlijking van de Martelaren werd terug-
geschroefd (Hersbach 1994: 18-24; Vroom 1995: 112-115; Margry 1997). Petrus
Canisius, die in 1864 zalig en in 1925 heilig verklaard werd, werd eveneens geëerd
om zijn verdediging en verbreiding van het katholieke geloof. Zijn verering sloeg
echter nauwelijks aan en verliep na 1945 (Brinkhoff 1971; Hollaardt/Caspers 1997).
Lidwina van Schiedam, die zich jarenlang op haar ziekbed alleen van de H. Eucha-
ristie gevoed zou hebben, werd als patrones van de lijdenden, vooral onder de jeugd
met boekjes en toneelspelen aangeprezen (Caspers 1997).

De katholiekendagen waren een landelijke gelegenheid om elkaar als katholie-
ken te leren kennen en op nationaal niveau het groepsgevoel te bevorderen. De roep
om dergelijke dagen te organiseren kwam in het laatste decennium van de negen-
tiende eeuw op. In eerste instantie werden deze initiatieven door het episcopaat uit
angst voor antipapistische reacties afgehouden; daarvoor in de plaats werden gewes-
telijke en diocesane katholiekendagen gehouden. Nadat de katholieken bij de ver-
kiezingen van 1918 de grootste fractie waren geworden en het socialistische revolu-
tiegevaar door, zoals zij het zelf zagen, de standvastige houding van de katholieken
bij de ‘vergissing’ van Troelstra geweken was, vond het episcopaat de tijd rijp voor
landelijke katholiekendagen. Een katholiekendag was een “congres, waar met terzij-
destelling van alle verschil in rang, in stand, in sekse, in leeftijd, als katholieken
zondermeer, de katholieken uit alle oorden des lands” samen kwamen “teneinde daar
gezamenlijk de nationale katholieke belangen te bespreken en door wederzijdsch
enthousiasme elkander tot hooger begeestering voor het openbare katholieke leven
op te voeren” (Van Xanten 1994: 4). Er zijn negen katholiekendagen gehouden. In
het begin hadden ze het karakter van een studiedag, maar na 1931 werd de opzet
door het episcopaat gereorganiseerd en kregen ze meer het karakter van een demon-
stratieve massabetoging met nadruk op de gezamenlijke Mis. Na de Tweede We-
reldoorlog probeerde de Adelbertvereniging nog in 1950 een katholiekendag van de
grond te krijgen, maar ze kreeg daarvoor geen steun van het episcopaat (Geschiede-
nis van de Nederlandse katholiekendagen 1990; Van Xanten 1994).

Tenslotte werd ook op sociaal-cultureel vlak bevorderd dat katholieken en pro-
testanten in twee verschillende werelden leefden. Door kleine, subtiele verschillen,
door Chorus (1964: 120-130) op onnavolgbare wijze beschreven, werd duidelijk of
iemand bij de ene of bij de andere groep behoorde. Katholieken hadden meer voor-
namen, die bovendien vaker van Romaanse of ‘uitheemse’ oorsprong waren. Protes-
tanten daarentegen hielden meer vast aan de ‘oude Germaanse namenschat’. Katho-
lieken droegen de trouwring links, terwijl de protestanten die aan de rechterhand
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droegen. Protestanten waren in hun woordenschat meer beïnvloed door de Staten-
vertaling en hadden daardoor een wat ‘plechtstatiger taalgebruik’ dan katholieken.
Katholieken zeiden “op de eerste plaats”, overgenomen uit de Mechelse catechismus,
en protestanten zeiden, naar de Statenvertaling, “in de eerste plaats”. In protestantse
kringen werd gesproken van zielszorg, die betrekking heeft op de individuele ziel,
en in katholieke kring werd gesproken van zielzorg. Analoog hieraan is het verschil
tussen “missie” (katholiek) en “zending” (protestant) op te merken (Roes 1974: 75).
Katholieken en protestanten hadden een verschillende woninginrichting: katholie-
ken gebruikten veel beelden, in plaats daarvan had de protestant teksten en spreu-
ken in de woon- en slaapkamer (volgens Chorus “sober, abstract en wat koud, met
een neiging tot moralisatie”) (cf. Nissen 1995b: 141-150; Dirkse 1982).

4.2.7. katholieken als ‘maatschappelijk gevaar’
De kerk eiste van de Nederlandse samenleving zeggenschap over de eigen leden en
over de eigen organisaties. Ze wilde maximaal gebruik maken van de vrijheden die
de grondwet van 1848 bood, en eiste van de overheid de juridische garantie en de
financiële steun om die te realiseren. Deze eisen leidden tot een strijd tussen de kerk
en de staat. Het bekendst is de strijd om de school, die begon toen de confessionele
scholen wel moesten voldoen aan de hogere eisen die de overheid aan het onderwijs
stelde, maar daarvoor geen subsidie kregen. Daarop sloten katholieken en gerefor-
meerden zich op politiek vlak aaneen, en bij de verkiezingen in 1889 konden ze een
overwinning boeken. De nieuwe regering besloot tot subsidiëring van het bijzonde-
re onderwijs en in 1917 werden openbaar en bijzonder onderwijs financieel gelijk-
gesteld (Van Vugt 1994: 38-42). Bij de kerkelijke instellingen voor zorg en welzijn
speelde een soortgelijke discussie. Omdat de kerkelijke armenzorg nauwelijks van
methode veranderde, terwijl de sociale problemen als gevolg van de industrialise-
ring en urbanisatie alleen maar groter werden, wilde de overheid meer greep krijgen
op de kerkelijke armenzorg, wat door de kerken werd afgewezen. Verschillende
reorganisatiepogingen van de bisschoppen volgden, met de bedoeling de kerkelijke
zorg zo te professionaliseren en te organiseren dat overheidscontrole onnodig en
onmogelijk zou zijn en de subsidiaire rol van de overheid gehandhaafd bleef. De
overeenkomst over het onderwijs bood ook hier het model voor een oplossing: de
overheid kon onder bepaalde voorwaarden overgaan tot subsidiëring van kerkelijke
instellingen (Van Loo 1981; Duffhues et al. 1985: 92-94). Ook op vele andere ge-
bieden, bijvoorbeeld bij de omroep (Manning 1985: 23-49, Luykx 2000: 162-169)
en het jeugdwerk (Selten 1991), eiste de kerk met succes haar eigen plek in de sa-
menleving op. De claims van de katholieken betroffen ook hun vermeende achterge-
stelde positie in de samenleving. Nog in 1959 werd in een brochure van de katho-
lieke ambtenarenbond gewezen op het probleem van de ondervertegenwoordiging
van katholieken in de ambtenarij en werd er gepleit voor maatregelen, zowel onder
katholieken als bij de overheid, om deze achterstelling op te heffen (Het vraagstuk
van de… 1959).



101

Door de omgeving werden deze eisen van de katholieke kerk, en vooral de groei
van de kerk, ervaren als een bedreiging voor de Nederlandse identiteit en een gevaar
voor recht en vrijheid. Een ander aanstootgevend en steeds terugkerend thema was
de aanhankelijkheid van de katholieken ten opzichte van Rome en de paus, wat in
de conflicten over de pauselijke soevereiniteit en de vertegenwoordiging van Ne-
derland bij de Heilige Stoel tot uitbarsting kwam. De discussie daarover begon toen
er geen vertegenwoordiger van het Vaticaan werd uitgenodigd op de vredesconfe-
rentie van 1899 in Den Haag, omdat dat na het verlies van de Kerkelijke Staat door
Nederland niet meer werd erkend. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het gezant-
schap tijdelijk hersteld en onder groot protest na de oorlog voortgezet, totdat het in
1926 definitief gesloten werd. Verder was er een parlementaire discussie naar aan-
leiding van de encycliek Editiae Saepe, die in 1910 ter gelegenheid van het jubileum
van de zaligverklaring van Carolus Borromeüs werd uitgevaardigd en waarin de
herdenking van de contrareformator werd aangegrepen om de protestanten te desa-
voueren als materialistische, op wereldse zaken gerichte vijanden van Christus (De
Valk 1998: 211-234). Na 1915 waren er verschillende acties van katholieken om
het processieverbod uit de grondwet te krijgen, die uiteindelijk stukliepen op een
veto van de Hoge Raad (Margry 2000). Verder waren er politieke discussies rondom
de katholieke universiteit, het Internationaal Eucharistisch Congres, de katholieke
missie-activiteit en de offensieve roomse bekeringspogingen (Van Zuthem [2001]).

Na de Tweede Wereldoorlog was bij de protestanten hun grote angst voor de
dreiging van het katholicisme niet verdwenen (Rogier/De Rooy 1953: 688, 811-
814). Nog in 1950 publiceerde de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk een
geloofsbrief waarin werd gewaarschuwd voor de groei van de katholieken en hun
machtsontwikkeling in de samenleving. Het was de hoop van de synode dat na de
oorlog een nieuwe verhouding tussen de kerken zou kunnen groeien, maar die hoop
was volgens dit orgaan vervlogen. De katholieke kerk had zich teruggetrokken in
het isolement en vergrootte van daaruit, volgens de hervormden, haar invloed op het
maatschappelijke leven. Omdat de katholieke kerk van zichzelf bleef beweren dat zij
en zij alléén de waarheid bezit, volgens de synode was dit het meest aanstootgevende
en de oorzaak van haar opstelling in de samenleving, vervolgde het schrijven na de
inleiding met een uiteenzetting van de protestantse leer in confrontatie met de
katholieke leer. In een toegevoegd memorandum werd tenslotte nog eens benadrukt
dat het processieverbod aangehouden moest worden, omdat het  toestaan van een
processie volgens de synode inging tegen de geest van de grondwet (Wessel-
dijk/Emmen 1950; cf. Antwoord op… 1950).

4.2.8. conclusie
Na 1870 nam de spanning van de katholieke kerk met de Nederlandse samenleving
verder toe. Terwijl de samenleving steeds meer één geheel werd en iedere inwoner
van Nederland gestimuleerd werd daar, los van geloof of regionale afkomst, aan deel
te nemen, zonderde de kerk zichzelf en haar leden steeds meer af en eiste ze een
eigen plaats op. Katholieken mochten alleen lid worden van katholieke organisaties
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en moesten niet-katholieke contacten mijden. De omringende moderne omgeving,
met haar vrijheid en neutraliteit, werd als slecht gezien, als een gevaar, wat binnen
de kerk tot initiatieven leidde om de Nederlandse samenleving of onderdelen daar-
van te bekeren en het (ware) katholieke geloof te verdedigen. Er heerste binnen de
katholieke kerk een strenge controle op de media, die zowel gold voor de interne
communicatie als voor de communicatie van buitenaf naar de katholieken toe. Ten-
slotte werd ook op andere manieren de groepsidentiteit en groepsbinding versterkt,
onder andere door het verbod op gemengde huwelijken, door de canonisatie van
Nederlandse heiligen en door katholiekendagen te organiseren. Hoe deviant de
katholieke kerk was blijkt wel uit de reacties van de omgeving, die fel reageerde op
de groei van de katholieke kerk en vooral op haar offensieve houding.

Opvallend is verder dat de deviantie of spanning na ongeveer 1920 afnam en in
een andere richting geleid werd. In de oproepen tot eenheid kwam bijvoorbeeld
steeds sterker het thema van het nationale belang naar voren. De katholieken moes-
ten niet meer één blijven om tegen de wens van de vijandige buitenwereld in de
katholieke sociale, politieke en religieuze doelen te bereiken, maar door eenheid, zo
stelden de bisschoppen, zou beter een positieve, christelijke en katholieke bijdrage
aan het welzijn van de samenleving geleverd kunnen worden. De toon van de apolo-
getische initiatieven veranderde ook. Na 1920 werd de strategie van verdedigen en
overtuigen verlaten en werd meer de rijkdom en mystiek van de katholieke kerk
ingebracht. De meeste initiatieven op het gebied van de media, voor zover ze al
goed functioneerden, verloren na de Tweede Wereldoorlog in toenemende mate hun
betekenis en invloed. Tenslotte werden er na de Tweede Wereldoorlog geen katho-
liekendagen meer gehouden. De spanning met de samenleving bleef nog steeds
hoog, zoals blijkt uit het Mandement van 1954 en de reacties daarop, uit de hou-
ding van de Hervormde Kerk ten opzichte van de Katholieke Kerk, uit de bijna
exclusieve betrokkenheid van de katholieken bij hun eigen organisaties en uit het
dalende percentage gemengde huwelijken. Maar na 1920 werden een aantal accen-
ten verlegd.

4.3. belang van conformiteit

4.3.1. inleiding
Als een religieuze organisatie wil groeien is het niet voldoende om de spanning met
de omgeving te verhogen. De organisatie wordt daardoor alleen maar duurder, ter-
wijl mensen zich aan een organisatie verbinden als die meer te bieden heeft dan het
lidmaatschap aan kosten met zich meebrengt. De katholieke kerk in Nederland
probeerde door beloningen van sociale en religieuze aard aan te bieden en ze te ont-
houden aan mensen die zich niet aan de beweging conformeerden, het belang van de
leden bij betrokkenheid bij de organisatie te verhogen. Ten eerste bood ze sterke
beloningen van religieuze aard aan (4.3.2.). Maar wat belangrijker is: ze deed veel
moeite om de waarde van deze beloningen van religieuze aard te verhogen door
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middel van devoties, door aan geestelijken hoge eisen te stellen en door iedere paro-
chie te verplichten regelmatig opwekkingsbijeenkomsten, de missies te organiseren.
Verder gaf de katholieke kerk niet alleen beloningen van religieuze aard, maar ook
beloningen van sociale aard. De rational choice theorie onderscheidt daarin tussen
sociale bindingen, investeringen en pleziertjes (4.3.3.). In twee daaropvolgende
paragrafen staan de dwangmiddelen die de kerk ter beschikking had centraal. Zowel
ideologisch (4.3.4.) als sociaal (4.3.5.) werd conformiteit bevorderd en non-
conformiteit gestraft. In de laatste subparagraaf worden conclusies getrokken.

4.3.2. eeuwige zaligheid
De dominante theologie in de periode 1870-1960 was de neoscholastiek. Deze the-
ologie, die aan verschillende instituten in Europa opgekomen was, werd vanaf de
publicatie van de encycliek Aeterni Patris (1879) door Rome overgenomen en syste-
matisch gesteund. In de jaren daarna vond ze ingang in de wereldkerk, onder andere
doordat de neoscholastiek sinds de Codex van 1917 verplichte lesstof op de priester-
seminaries was (Nota 1958; Maltha 1952; cf. Engelhardt 1971: 20). In de neoscho-
lastiek is de bovennatuurlijke voltooiing van de mens zijn belangrijkste en hoogst
haalbare doel. Dat doel is alleen te bereiken indien de mens in contact komt met de
god die hem en de gehele aarde uit vrije wil geschapen heeft. Deze god wordt gezien
als de absolute waarheid, de heerser over de wereld en de bron van al wat bestaat. De
mens is volgens deze theologie door zijn aard als schepsel Gods aangelegd een relatie
met deze god aan te gaan en heeft daarom de taak te streven naar zijn voltooiing.
Om dat doel te bereiken moet hij zijn leven inrichten in overeenstemming met de
openbaring van God. De mens kan een deel van deze openbaring, voorzover het
metafysische waarheden betreft, te weten komen. Ze wordt door het leergezag van
de rooms-katholieke kerk, dat door de apostolische successie verbonden is met Jezus
zelf, bewaard, overgeleverd en verkondigd. De mens dient zich dan ook, om de
bovennatuurlijke voltooiing te bereiken, in zijn leven te onderwerpen aan de leiding
van de kerk en in regelmatig en intensief contact te staan met de ambtelijke verte-
genwoordigers van die kerk. Daardoor, en vooral door de deelname aan de sacramen-
ten, waaronder weer vooral de eucharistie, zullen de gelovigen opgenomen worden
in en deelgenoot worden van het verlossend lijden dat Jezus in de geschiedenis heeft
ondergaan (Valkenberg 1992: 95; cf. Kreling 1958 en Engelhardt 1971).

Om de gelovigen vertrouwd te maken met de door de clerus gewenste en de door
hen voor noodzakelijk gehouden liturgische en catechetische attitudes, religieuze en
morele waarden en respect voor het kerkelijk gezag, werd de deelname aan de sa-
cramenten gepropageerd (De Coninck 1996: 11-53; Leenders 2000; Aubert 1974:
133-155). Zo werd bijvoorbeeld vanuit Rome vanaf 1905 de dagelijkse ontvangst
van de communie gestimuleerd en werd in 1910 de leeftijd voor het ontvangen van
de Eerste Communie verlaagd. In het spoor van deze besluiten werd de sacramentele
vroomheid onder de jeugd gestimuleerd, bijvoorbeeld door het befaamde ‘Misje
spelen’ (Bomans 1970-1971: 31-34; Post 1995), door het invoeren van communie-
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catechese en door de dag van de ontvangst van de eerste communie met cadeautjes,
statiefoto’s, en nieuwe kleren voor de communicant in aanzien te verhogen (Nissen
1995a). Ook begonnen enkele religieuze ordes, met name de Franciscanen, de paters
van het Allerheiligst Sacrament, de Kapucijnen en de Norbertijnen, misweken in de
parochies te geven. Tijdens zo’n week werd geprobeerd door middel van volkszang,
door informatie over de Eucharistie te verstrekken en door groepsgesprekken de
betrokkenheid van de gelovigen bij de Eucharistieviering te vergroten (Van de Mee-
rendonk 1992).

Ook werden nieuwe vormen van vroomheid ontwikkeld of bestaande vormen
verder ontwikkeld, zoals de verering van Maria als Onbevlekt Ontvangene en de
devotie van het Heilig Hart (McSweeny 1987), waardoor het contact met en het
vertrouwen in de geloofsgeheimen kon worden bevorderd. Op het Provinciaal Con-
cilie van 1865 werd vastgelegd dat de pastoors de viering van de meimaand, traditi-
oneel toegewijd aan Maria, in de gezinnen en hun parochie moesten bevorderen. In
1883 werd de maand oktober toegewijd aan de rozenkrans en werd voorgeschreven
dat in deze maand ‘gezamenlijk en plechtig’ de rozenkrans in de kerken gebeden
moest worden (Stam 1982: 26-27; Dirkse 1982: 51). Deze devoties, vaak onder-
steund met aflaten, werden meestal onderhouden in (parochieel georganiseerde)
broederschappen en religieuze verenigingen zoals de broederschap van de Heilige
Familie, het Genootschap van de Heilige Kindsheid en het Leger van de Rozen-
kranskruistochten (cf. Van Meegeren 1987: 81-82).

Een bijzondere ontwikkeling maakte de verering van het Heilig Hart door. In
deze devotie wordt op geconcentreerde wijze duidelijk dat de beloningen van religi-
euze aard alleen door conformiteit aan de kerkelijke praktijk verkregen konden
worden (cf. Nissen 1995b: 150-156). Bij het tweede eeuwfeest van het visioen dat
deze verering in gang zette, in 1875, werd de bevordering van deze devotie door
Rome ter hand genomen. Bepaald werd dat elke kerk een Heilig Hartbeeld moest
hebben, dat plechtig versierd moest worden. In 1899 verscheen de encycliek Annum
Sacrum, waarin de hele wereld werd toegewijd aan het goddelijk hart. Daarna moest
de verering van het H. Hart gepaard gaan met het aanvaarden van Christus’ gezag
op elk gebied van het leven. In 1907 werd de intronisatie van het Heilig Hartbeeld
uitgevonden. Als een huisgezin een Heilig Hartbeeld in huis nam werd het door een
priester gewijd en op een centrale plek in het huis geplaatst, en daardoor moest het
een centrale plek in het gezin krijgen. Naast het beeld hing een acte, waarin de
gezinsleden door ondertekening beloofden hun godsdienstige, door de kerk voorge-
schreven plichten te onderhouden. Door die intronisatie had dan “Het hele gezin, in
gebed geknield aanwezig, […] met het H. Hart een contract afgesloten, men erkende
de rechten van God op het gezin, beloofde uitoefening van christelijke plichten en
vroeg aan het H. Hart de familie te beschermen en uiteindelijk de eeuwige zalig-
heid te verlenen”. Doordat er sinds 1915 een aflaat aan een dergelijke belofte ver-
bonden was, werd dit uitzicht nog eens door de kerk bevestigd (Dirkse 1982: 49-
51).
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De betrouwbaarheid van beloningen van religieuze aard kan volgens de rational choice
theorie verder bevorderd worden als er aan de vertegenwoordigers van een religieuze
organisatie hogere eisen gesteld worden, als teken van de grote waarde van de bij de
organisatie te verkrijgen beloningen, dan aan gewone leden. Tot aan het Tweede Vati-
caans Concilie werden er hoge eisen gesteld aan de geestelijken van de katholieke kerk,
nog hoger dan de toch al hoge eisen die heden ten dage gelden. Dat begon al met de
opleiding. De klein- en groot-seminaries waren internaten waar de opleiding, het leren
van praktische vaardigheden en de persoonlijke en religieuze vorming in één gebouw
verenigd waren. De seminaries waren op een afgelegen plek gevestigd waardoor het
contact van de studenten met de buitenwereld, ook met de eigen familie, tot een mi-
nimum beperkt bleef (Hulst/Al 1979: 11-13; Krijnen [1987] 34-62; Kroon 2001: 34-
58). Studeren op een internaat betekende vaak een flinke aanslag op het inkomen van
het ouderlijk gezin van de student, wat door kerkelijke fondsen weer gesubsidieerd kon
worden. Tijdens de laatste jaren van de opleiding moesten de studenten beginnen met
het dragen van de priesterlijke kleding: zwarte toog, later een zwart pak, en priester-
boord. Het dragen van deze stigmatiserende kleding was tijdens het verdere leven als
priester verplicht (cf. Ter Laak 1999: 15-16, 57-59). Het celibaat stond niet ter discus-
sie. Verder waren de priesters tot verschillende religieuze verplichtingen gehouden,
zoals het bidden van het brevier en het dagelijks vieren van de eucharistie.

De zwaarste eisen werden gesteld aan het leven van de religieuzen. Dat kreeg op
verschillende manieren vorm. Ten eerste door het slot dat alle contemplatieve maar
ook veel actieve ordes handhaafden: een gedeelte van het klooster waar alleen de
ingetredenen mochten komen en waar de religieuzen eigenlijk niet uit mochten.
Via dit slot werden de contacten met de buitenwereld gecontroleerd, bijvoorbeeld
door de brieven van de religieuzen te lezen. Ten tweede namen de religieuzen de
evangelische raden van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid op zich. Dit beteken-
de onder andere dat de religieuzen geen persoonlijke bezittingen mochten hebben,
dat gehoorzaamheid aan de oversten geboden was en opdrachten direct opgevolgd
moest worden, dat er een sterke hiërarchie binnen het klooster heerste, dat er asceti-
sche praktijken beoefend werden en dat elke vorm van intimiteit binnen en buiten
het klooster taboe was. Ten derde werd het leven van de religieuzen volledig en
minutieus geregeld door de regel van het klooster. Ten vierde deed de religieus
afstand van alles wat herinnerde aan zijn of haar vroegere leven in de wereld: hij of
zij werd ingekleed in de kleding van de orde, de eigen voornaam werd vervangen
door een kloosternaam, de familie mocht niet meer bezocht worden en het haar werd
afgeknipt (Romijn 1986; Bax 1988: 73-83; Ackermans 1994: 92, 121-123, 146;
Van Vugt 1994: 220-221, 261; Eijt 1995: 322-323, 331, 346; Monteiro 2000: 41,
52-53, 70-79).

Tenslotte kunnen beloningen van religieuze aard meer waard worden indien er re-
gelmatig opwekkingsbijeenkomsten zijn. In de katholieke kerk werden die paro-
chiemissie of kortweg missie genoemd. Tijdens een missie werd gedurende enkele
weken in een parochie een geconcentreerde vorm van verdieping van de geloofsbele-
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ving gerealiseerd die, volgens een aankondiging uit 1933, voor sommige deelnemers
van ‘beslissende’ betekenis zou kunnen zijn omdat ‘Uwe eeuwigheid [er van] af-
hangt, eeuwig zalig of rampzalig! Eeuwig in den hemel, of eeuwig in de hel, waar-
achtig geen kinderspel” (Kerklaan 1987: 122). Tijdens een missie werd de zonde
van de mens flink benadrukt en werd hem de beloofde hemelse zaligheid voorge-
houden, mits hij zich natuurlijk zou bekeren. Een vrouw schrijft over haar herinne-
ringen aan de missies: “De eerste dagen werd je voorgehouden wat voor een zondaar
je eigenlijk wel was. Dan volgde een realistische beschrijving van de straffen die de
zondaars te wachten stonden. Eeuwige straffen, waarin niet het vuur de grootste
kwelling was maar het beroofd zijn van de aanschouwing Gods. […] Net tegen de
tijd dat je de moed liet zakken om nog ooit als goed mens geaccepteerd te worden,
werd een nieuw thema ter hand genomen: de oneindigheid van Gods barmhartig-
heid en liefde. Op de voorlaatste dag was er gelegenheid om schoon schip te maken
in een ‘generale’ biecht” (Kerklaan 1987: 123). Cartens schrijft daarover: “Bij al de
biechtstoelen zaten die dagen hele rijen mensen, urenlang” (Cartens 1980: 65-66).
De missies waren belangrijk voor de mobilisering van de katholieken en voor de
ondersteuning van de zuil. Roomse kracht en zelfbewustzijn hadden in de missie
een centrale plek.

Na 1900 bleken de donderpreken die de missies zo kenmerkten steeds minder
goed te werken, vooral niet in grote steden waar de gelovigen gemakkelijker contact
hadden met moderne invloeden. Sinds de missies in de Codex van 1917 een regel-
matig terugkerende verplichting voor de parochies waren geworden, werden ze
bovendien een routine waar het onverwachte en spontane uit verdwenen was. Daar-
om werd er gezocht naar nieuwere vormen waardoor de parochiegemeenschap inten-
siever bewerkt zou kunnen worden. Er kwam een nauwere samenwerking tussen de
plaatselijke pastoor en de missiepater, er werd voorafgaand aan de missie een syste-
matisch huisbezoek afgelegd en na afloop van de missie werd nazorg gepleegd. Ook
werd er overgestapt naar een stedelijke missie van alle parochies in een stad en wer-
den steeds vaker doelgroepen onderscheiden door de missie aan te passen aan een
specifieke buurt of stand. Na 1945 werd de kritiek op de missies sterker. Het doel
ervan, het opnieuw motiveren van van de kerk afgedwaalden, werd nauwelijks be-
reikt. De medewerking van de zuilorganisaties was niet meer vanzelfsprekend en
door de voortgeschreden planning was elke spontaniteit, kenmerk van een missie,
verdwenen. De bevoogdende toon werd niet meer geaccepteerd, ook niet bij de
kerkelijk betrokkenen. Na het debacle van de missie in Amsterdam in 1958 was de
missie van Utrecht in 1959 de laatste grote missie (Reijs/Van Vugt 1991; Roes
1993; Roes 1995; Van Dijk/Salemink 2000: 11-17, 67-69).

4.3.3. hemel op aarde
De Vincentiusvereniging was een van de eerste organisaties die, naast de religieuze
belangen, aandacht besteedde aan de materiële belangen van de, in dit geval arme,
katholieken. In 1849 begon de afdeling Den Haag met een katholieke basisschool;
later bood de vereniging ook vak- en avond-onderwijs aan. Verder onderhielden de
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plaatselijke afdelingen bibliotheken, werden arme gezinnen bezocht en werkver-
schaffingsprojecten georganiseerd, en was er een soort sociale dienst, het ‘secretariaat
der armen’. In het begin van de twintigste eeuw kwamen er vanuit de vereniging
meer structurele acties op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, de kinder-
bescherming, gezinsverpleging, reclassering en beroepskeuzevoorlichting (De Rooy
1948). Soortgelijke activiteiten werden sinds 1867 ook door de Kolpingvereniging
ondernomen, maar deze sloeg buiten het bisdom Haarlem nauwelijks aan (Dankers
1986). De Eucharistische Kruistocht onder Fabrieksmeisjes werkte vanaf 1923-
1924 onder jonge arbeidersvrouwen. Aanvankelijk was de bekommernis vooral
religieus en wilde men de toekomstige moeders een godsdienstig-zedelijke basis
geven voor hun latere leven. Maar er werden ook andere activiteiten opgezet zoals
een schaftgelegenheid buiten de fabriek, aanvullend (huishoud)onderwijs en vrije-
tijdsactiviteiten, zoals uitstapjes en toneelvoorstellingen (Selten 1975). Voor de
mannelijke jeugd in de parochie waren parochiële patronaatsclubs opgezet (Baeten
1994). Daar werd hen eveneens voortgezette scholing, ontspanning en cultuur, naast
religieuze vorming aangeboden (Brouwer 2001). Voor de meisjes en jonge vrouwen
deden de parochiële Mariacongregaties hetzelfde. In het begin van de twintigste
eeuw kregen de patronaten sterke concurrentie van moderne jeugdbewegingen zoals
scouting, Wandervögel en de socialistische jeugdbewegingen. Om aan de verande-
rende wensen van de jeugd tegemoet te komen werd een eigen, katholieke jeugdbe-
weging opgezet, de Jonge Wacht, die in het bisdom Haarlem met de Kruisvaart een
eigen variant kreeg. Enigszins naast deze jeugdbewegingen stond de katholieke
verkennerij als parallelorganisatie van de Neutrale Nederlandse Padvinders Organi-
satie (Selten 1991: 157-225).

Na 1900 werden vele nieuwe organisaties opgericht die tezamen, als in een
quasi autarkische samenleving, alle tijdelijke behoeften van de katholieken konden
vervullen (Roes/Winkeler 1994: 26-27). Voor de gezondheid van katholieken werd
middels een uitgebreid netwerk van instellingen gezorgd. Er waren katholieke zie-
kenhuizen en verpleeginrichtingen, er waren gespecialiseerde inrichtingen voor
invaliden, blinden en slechthorenden, in de geestelijke gezondheid werd zowel door
kleinschalige adviesbureaus als door professionele inrichtingen voorzien, de ambu-
lante zorg werd behartigd door het Wit-Gele Kruis (Wijnen-Sponselee 1997) en er
waren katholieke ziekenfondsen en een Katholieke EHBO. Het net van onderwijsin-
stellingen, dat zorgde voor de intellectuele vorming van de katholieken, omvatte
basisscholen, middelbare scholen en beroepsonderwijs, vormingswerk, zoals dat
gegeven werd op de Mater Amabilisschool en de Pater Fortisschool (Vossen 1994),
en het hoger en wetenschappelijk onderwijs, waarvan met name de Katholieke Uni-
versiteit Nijmegen en de Katholieke Hogeschool Tilburg voor de katholieken van
belang werden. Op cultureel en recreatief terrein zorgden de katholieke kranten (cf.
Hemels 1981), de Katholieke Radio Omroep (Manning 1985) en de reeds behan-
delde Katholieke Film Centrale en katholieke lectuurcentrales ervoor dat de katho-
liek zich in katholiek-verantwoorde zin kon ontspannen. Nadat de noodzaak van
sportorganisaties door de bisschoppen ingezien was (cf. Van der Plas [1964]: 215-
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230), werden katholieke sportverenigingen opgericht waarbinnen katholieken eerst
onder elkaar -de afzonderlijke landelijke katholieke voetbalcompetitie is het meest
krasse voorbeeld- maar later ook met anderen konden sporten (Derks/Budel 1990;
Derks 1999a: 60-71). De belangen van de arbeiders werden in de katholieke kerk
lange tijd behartigd door de standsorganisaties, afzonderlijk ingericht voor jonge-
ren, mannen en vrouwen. Maar nadat de neutrale, socialistische en protestantse
vakbewegingen opkwamen en die veel katholieke arbeiders dreigden aan te trekken,
werd een eigen katholieke vakvereniging opgericht die de belangen van de katho-
lieke arbeiders moest behartigen (Van Meeuwen 1998: 31-59). Tenslotte werden de
belangen van de katholieken in de politieke arena behartigd door de Roomsch-
Katholieke Staatspartij (later Katholieke Volkspartij) (cf. de indeling in Duffhues et
al. 1985).

In sociale organisaties kunnen mensen sociale contacten opdoen en onderhou-
den. In deze sociale contacten leren mensen elkaar kennen en waarderen als leden
van één en dezelfde groep. Hoe meer organisaties er zijn, hoe meer sociale contacten
mensen onderling kunnen aangaan en hoe sterker hun groepsidentiteit kan worden.
In grafiek 4.2. is aangegeven hoeveel nationale katholieke organisaties per decenni-
um opgericht werden. In de grafiek is duidelijk te zien dat het aantal nieuwe ka-
tholieke verbanden tussen 1900 en 1920 sterk toenam, daarna iets afnam, en tussen
1940 en 1960 wederom sterk steeg. Sinds 1900 werd er dus, met wisselende inten-
siteit, sterk aan gewerkt om de katholieken in katholieke verbanden op nationaal
niveau samen te brengen.

Grafiek 4.2.: oprichting nationale katholieke organisaties
tot 1960

Bron: Duffhues et al. 1985: 57
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Het totaal aantal beschikbare organisaties steeg door deze inspanning continu: vol-
gens een berekening door Kruyt en Goddijn, die een iets andere indeling hanteren
dan Duffhues et al. (1985: 59), steeg het aantal nationale organisaties van 37 in
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1914 tot 89 in 1932 en 193 in 1956. Belangrijk is eveneens dat deze organisaties
niet los van elkaar stonden, maar een netwerk vormden dat geleidelijk aan steeds
meer gesloten raakte (Duffhues et al. 1985: 211-239, 265-280). De katholieken
waren dus niet alleen ideologisch, maar ook organisatorisch en juridisch door het
netwerk van organisaties op sociaal gebied met elkaar en met de kerk verbonden. De
sociale contacten binnen deze netwerken waren zeer hecht, zoals blijkt uit het on-
derzoek van Winkeler en Simons (1987; cf. Duffhues et al. 1985 240-264).

Door de investeringen die mensen plegen gedeeltelijk terug te betalen kunnen
ze gemotiveerd worden bij de organisatie betrokken te raken of te blijven. Door
bijvoorbeeld bestuurlijke posities te vergeven worden mensen intensiever bij de
organisatie betrokken, krijgen ze het gevoel dat ze invloed hebben, en krijgen ze
respect en waardering terug. De sociale en maatschappelijke organisaties van de
katholieke zuil waren zeer geschikt om de katholieken op deze manier bij de kerk te
betrekken. Hoewel deze organisaties vaak klerikalisme verweten wordt (Righart
1986: 237-244) en de rol van de leken in de zuil daardoor nauwelijks serieus be-
schreven wordt, maken de tellingen van Duffhues et al. (1985: 63-66) duidelijk dat
dit een onderschatting van hun invloed is. Zelfs bij de ruime opvatting van ‘geeste-
lijke’ die deze auteurs hanteren, is het aantal leken in landelijke katholieke organisa-
ties veruit in de meerderheid en is het aandeel geestelijken dalende. Helaas zijn de
gegevens van Duffhues et al. beperkt en beslaan ze voor de in dit hoofdstuk behan-
delde periode alleen de peiljaren 1948 en 1960. Leken werden niet alleen op lande-
lijk niveau bij de katholieke organisaties betrokken. In de parochies hadden leken
zitting in het parochiebestuur, een functie die binnen de katholieke kerk op veel
aanzien kon rekenen. Leken hadden zitting in de door de bisschop benoemde armbe-
sturen en lenigden zo de nood van medeparochianen. Door functies als collectant
(het eerbiedwaardige ‘college van collectanten’), Suisse (ordebewaarder), of misdie-
naar (vaak betaald en een reden voor schoolverzuim) werden ze bij de liturgie be-
trokken. Leken werden aangesteld in ziekenhuizen, kruisverenigingen en scholen als
artsen, verpleegsters en leerkrachten (Knijn 2001). De plaatselijke besturen van de
zuilorganisaties hadden, net als de landelijke organisaties, leken in het bestuur. De
katholieke organisaties boden kortom vele mogelijkheden om, vrijwillig en/of pro-
fessioneel, bij de katholieke kerk betrokken te raken en te blijven.

Tenslotte bood de katholieke kerk een sterk gevoel van eigenwaarde aan de
katholieken. Dit gevoel steunde op twee pijlers. Enerzijds hadden katholieken de
zekerheid de waarheid te bezitten en daardoor beter te zijn dan anderen: betere
christenen, betere Nederlanders, betere mensen. Dit komt andere naar voren in een
preek die Van der Plas citeert (1988: 13-14): “Wij katholieken? Wij gaan op weg
naar Jeruzalem, naar de eeuwige stad Gods; onze tocht is veilig en zeker, want wij
hebben Jezus bij ons, Jezus, die ons begeleidt. Daarom [is] bij ons katholieken de
waarheid tusschen al de leugens van de wereld, de veiligheid tusschen al die onze-
kerheid, de rust tusschen al die onrust, de echte schoonheid tusschen al dat schijn-
schoon, de vrede en vreugd tusschen al die troosteloosheid, het heerlijke zonlicht des
geloofs tusschen al die duisternis. Terwijl die arme tobbers, die niet-katholieke
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zoekers en twijfelaars, daar zitten langs den levensweg, blind en bedelend, gaan wij
rustig en veilig op onze tocht, totdat het licht des geloofs voor ons zal klaren tot het
licht der glorie”. Anderzijds werd katholieken bijgebracht dat ze trots mochten,
konden, moesten zijn op de successen van de emancipatie. Van de katholieken werd
immers gezegd dat ze achterlijke mensen waren, met bijgelovige praktijken en
daardoor niet in staat tot een bijdrage aan de samenleving. Maar de vele professio-
nele sociale en caritatieve organisaties, het stabiele beleid van de katholieke politie-
ke partij en de katholieke ministers, het hoge niveau van de katholieke universiteit
en de bijdrage van katholieken aan het culturele en literaire leven lieten toch zien
dat dat niet het geval was. Natuurlijk sloegen deze successen weer terug op het
katholieke geloof, omdat ze aantoonden hoe ‘goed’ dat geloof was, en op de clerus,
die immers zo’n belangrijke leidende en initiërende rol gespeeld had in deze succes-
sen.

4.3.4. ‘geen twijfel mogelijk’
Het belang van conformiteit aan een religieuze organisatie wordt verhoogd indien
de beloningen van sociale en religieuze aard ook weer verloren kunnen gaan. In het
katholicisme gebeurde dit door zowel sociale als ideologische druk uit te oefenen op
niet-conformerende leden. De ideologische druk werd in de eerste jaren van de
twintigste eeuw uitgeoefend door een, door Pius X met drie rondschrijvens onder-
steunde, internationaal opererende beweging, het integralisme, die streed tegen alles
wat gezien werd als ‘modernisme’: een stroming die probeerde de katholieke theolo-
gie en geloofspraktijk in overeenstemming te brengen met de inzichten van de
moderne wetenschap (Rogier 1970). In de Nederlandse context was de strijdvraag in
hoeverre de katholieke organisaties onder het toezicht van de kerk moesten staan en
in hoeverre ze konden samenwerken met andere (al dan niet confessionele) organisa-
ties (De Valk 1998: 236). In de literatuur wordt de integralistenstrijd geconcen-
treerd op de discussie tussen de dagbladen De Tijd (modern) en De Maasbode (inte-
gralistisch) (Schrama 1996: 169, 173, 182, 187). Maar ook de christen-
democratische krant Het Centrum kwam onder vuur van De Maasbode (Hemels 1973,
71-77; Van Breukelen/Hemels 1993: 26, 30-33). Verder werd, wederom door De
Maasbode en vooral door de hoofdredacteur Thompson, alles en iedereen verdacht
gemaakt die er volgens de krant iets in zag het geloof te moderniseren en aan te
laten sluiten bij moderne inzichten. Slachtoffers van deze beschuldigingen waren
Poels, die eerst in Verenigde Staten met moderne bijbelkritiek werkte en nadat hij
daar was afgezet in Limburg sociaal actief werd (De Valk 1998: 173-191), Ariëns,
die streed voor interconfessionele vakbonden, Brom, de redacteur van het christen-
democratische Centrum, en de reeds overleden Nuyens en Schaepman. Ook organisa-
ties als Petrus Canisius, dat in zijn pogingen Nederland te bekeren een moderne
toon aan ging slaan, de interconfessionele mijnwerkersbond, de drankbestrijding en
diverse lekenorganisaties in de geest van Thijm werden verdacht gemaakt (Ro-
gier/De Rooy 1953: 513, 533-548; cf. De Valk 1998: 235-267). Pas ingrijpen van-
uit Utrecht leidde tot het einde van de integralistenstrijd in Nederland.
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Na de Tweede Wereldoorlog flakkerden in Nederland integralistische tenden-
ties weer op en weer speelde Rome een belangrijke rol. Het begon met de encycliek
Humani Generis (1950), waarin voor de zoveelste keer gewaarschuwd werd tegen de
aanpassing aan moderne ideeën en tegen relativisme in het geloof. In Nederland was
deze encycliek de aanleiding om de beginnende invloed van de Nouvelle Theologie
in te dammen. Na de beruchte visitatie van de Jezuïet Tromp in 1954 kwam er een
veroordeling van Prof. Duynstee en zijn leerlinge Dr. Terruwe, die bij de behande-
ling van sociaal-psychologische problemen van priesters en religieuzen gebruik
maakten van de inzichten van de psychoanalyse. Verder werd er aangedrongen op
een veroordeling van het jubileumboek In vrijheid herboren, omdat het kritiek leverde
op de afgeslotenheid van de katholieken. Aan het einde van het decennium werd de
kerstbrief van de bisschoppen uit 1960 aan een onderzoek onderworpen (Rogier
1974: 11-13; Auwerda 1988: 26-27). Bijzonder goed beschreven is het geval van
prof. Steur, docent aan het seminarie Warmond. In zijn bundel Liefde (1947) paste
hij de katholieke huwelijksleer aan aan de inzichten van de medische wetenschap en
gaf hij openhartige adviezen, waaruit zijn aandacht bleek voor een seksualiteitsbele-
ving waarin recht wordt gedaan aan de liefdesband tussen man en vrouw. Verder
sprak hij in het blad van de Petrus Canisius-vereniging positief over de Nouvelle
Theologie. De kerk en de theologie moesten, zo vond hij, steeds nieuwe termen
vinden om te kunnen blijven aansluiten bij het geloofsgevoel van de mensen. Bij de
visitatie van Tromp werd geoordeeld dat Steur een ‘ontoelaatbaar subjectivisme’
predikte. Daarop werd hij afgezet en tot pastoor benoemd (Jacobs 1997).

4.3.5. goede katholieken
Het meest omvattende middel dat de clerus ter beschikking stond om conformiteit
af te dwingen, tenminste in theorie, was het huisbezoek. Op het Provinciaal Conci-
lie van 1865 was vastgesteld dat de pastoor ieder jaar rond Pasen alle adressen in
zijn parochie moest bezoeken en moest controleren of de parochianen deelnamen aan
de sacramenten en aan de catechismuslessen. Ook moest hij toezien op een christe-
lijke opvoeding van de kinderen en op hun gehoorzaamheid aan hun ouders. Verder
moest hij opletten of het gezin in contact stond met bedreigende cultuur, of het
zich christelijk gedroeg en of er geloofstwijfel in het gezin aanwezig was. Devotie en
lidmaatschap van katholieke organisaties moesten, indien nodig, tijdens het huisbe-
zoek bevorderd worden. Nieuw was de systematiek van het huisbezoek: op speciale
kaarten moesten de gegevens worden opgeschreven en iederéén in de parochie moest
bezocht worden (Caspers 1995). In het handboek van Mulder (1947: 235-237)
wordt meer de pastorale kant van het huisbezoek naar voren gehaald. Het huisbe-
zoek is voor hem een uitermate geschikt middel om de zielzorg ‘met vrucht te kun-
nen uitoefenen’. In de praktijk bleek het huisbezoek als controlemiddel niet zo goed
te werken. Niet alle pastores deden het allemaal even consequent en niet iedereen
liet zich door de pastoor wat gezeggen.

Op de katholieke scholen werden katholieken eveneens gesocialiseerd in de
kerk. Schoolmissen, schoolbiecht, retraites, religieuze verenigingen en sacramenten-
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voorbereiding waren een vast onderdeel van het programma van de katholieke
school. Een steekproef van Van Kemenade, die in het midden van de jaren zestig
gehouden moet zijn, laat zien hoe wijdverbreid deze methodes (toen nog) waren.
Van de katholieke scholen in het middelbaar en voortgezet onderwijs had 23%
weliswaar geen schoolmis, maar 77% had dus minstens één keer per jaar een mis;
43% zelfs wekelijks. Gemiddeld genomen had 50% van de scholen een school-
biecht, maar deze cijfers verschillen nogal per schooltype. 63% van alle scholen
hield jaarlijks één of meerdere retraites met (een deel van de) leerlingen. Religieuze
verenigingen zoals een missieclub, een Maria-congregatie of een religieuze ge-
spreksgroep kwamen in de steekproef slechts weinig voor: 74% van de scholen gaf
aan geen enkele van dergelijke clubs te hebben. Het commentaar van Van Kemena-
de doet vermoeden dat dergelijke clubs vroeger, vòòr zijn onderzoek, vaker voor-
kwamen. Daar stond tegenover dat bijna alle scholen waarvoor dat relevant was
aandacht besteedden aan de sacramentencatechese, namelijk de voorbereiding voor
de eerste communie en de hernieuwing van de doopbelofte. Ook het lerarencorps en
met name de godsdienstleraren werden door Van Kemenade gezien als socialiseren-
de agenten in de katholieke school (Van Kemenade 1968: 152-203; cf. Hoogbergen
1991: 125-146).

Dat deze socialisatie niet altijd vrijwillig en zonder zekere drang plaatsvond
blijkt uit het onderstaande fragment uit een gesprek tussen Van der Plas en Bom-
ans. Zij waren op hun scholen namelijk verplicht deel te nemen aan een dagelijkse
Eucharistieviering en het lidmaatschap van religieuze organisaties werd met zachte
doch duidelijke hand bevorderd:
“P.: en die ochtendmis, iedere dag, was die verplicht?
B.: die was verplicht, dat hoorde bij de school. Hoe de rector dat kon eisen begrijp
ik niet, want dat hoort helemaal niet onder de leerplichtwet. Wanneer je dat niet
deed…
P.: hoorde je niet op die school.
B.: Ja, de rector hield je op de cour staande en sprak bekommerd met je, alsof hij
met een zwaar zieke sprak, een geestelijk invalide dan. Je voelde je ook als een me-
laatse en deed het geen tweede keer.
P.: Die ochtendmis, was dat het enige dat ze op school aan godsdienstoefeningen
deden?
B.: Nee, er was ook nog een Mariacongregatie, die bijeenkomst was om de twee
weken, zaterdag als de school uitging. Dat was wel niet verplicht, maar de jongens
die daarvan geen lid waren, die hadden toch ook wat onder de leden. En je geloofde
nog steeds zo erg, dat je dat zelf ook bedenkelijke figuren vond, zij het met een
heimelijke bewondering.” (Bomans/Van der Plas 1969: 71).

Ook Cartens beschrijft hoe via de katholieke scholen de conformiteit aan het
geloof en de kerk werd bevorderd: “Iedere weekdag begon met de schoolmis om
acht uur. Wie op tijd in de kerk was kreeg een geel kaartje, wie te laat kwam een
wit. Dat werd in de klas, voor de school begon, zorgvuldig in de grote naamlijst
opgetekend. Wie niet geweest was moest zijn afwezigheid ‘met redenen omkleden’,



113

zoals op de kerkkaart stond die we aan het einde van iedere maand mee naar huis
kregen en die door ‘Ouders/voogd’ moest worden getekend. Een jaarlang trouw
‘geel’ kerkbezoek werd beloond met een nieuw schoolschrift waar het roze vloeiblad
nog ongevouwen voorin zat. Na het ophalen van de gele en witte kerkkaartjes volg-
de het morgengebed, waarbij wij met galmende stemmen verklaarden God bijzon-
der te danken voor de weldaad dat Hij ons die voorbije nacht had bewaard, dat wij
al de werken die wij die dag zouden verrichten aan Hem opdroegen, dat wij de
aflaten wilden verdienen die daaraan verbonden waren en dat wij al onze geloften
getrouw wilden volbrengen. Dan volgden luidkeels de oefeningen van geloof, van
hoop en van liefde en tenslotte, wederom ingezet door de stem van de onderwijzer,
de oefening van berouw, waarin wij erkenden onze hoogste Weldoener en het groot-
ste Goed te hebben beledigd en straffen te hebben verdiend; maar wij, zeven, acht
jaar oud, beloofden ons leven te beteren en niet meer te zondigen. Na het morgen-
gebed werden de antwoorden op de katechismusvragen overhoord die wij voor die
dag uit het hoofd hadden moeten leren, over God en de Heilige Drievuldigheid,
over de Uitersten van de mens, de sacramenten en de Aflaten. En over allerlei soor-
ten zonden. Eén uur per week kwam een kapelaan in zijn zwarte toog, die van voren
met wel honderd kleine knoopjes was dichtgemaakt, al die onbegrepen en onbegrij-
pelijke zaken uitleggen. De onderwijzer ging dan achter in de klas met rode inkt
onze schriften zitten nakijken en kuchte met waarschuwende nadrukkelijkheid als
een van ons de katechetische uiteenzettingen met onvoldoende aandacht volgde. […]
Vanaf de tweede tot en met de laatste week van de zesde klas moesten we om de
veertien dagen met de hele klas te biechten. We werden dan in de vreemd lege kerk,
waar alle voetstappen luid weerklonken, in gelijke aantallen over de vier biecht-
stoelen verdeeld. Ik probeerde daarbij altijd bij een ‘vlugge’ kapelaan terecht te
komen en vooral niet bij de pastoor, die de Tien Geboden van God en de Vijf Ge-
boden van de Heilige Kerk helemaal doornam en me ook iedere keer vroeg of ik
geen priester wilde worden (Cartens 1980: 25-26, 31-32).

Via de armenzorg werd de conformiteit aan de kerk eveneens bevorderd. Wie
zich niet hield aan de religieuze eisen die de kerk stelde, zoals kerkelijk gehuwd zijn
en het regelmatig bezoeken van  de kerk, kon de hulp geweigerd worden. Hoe deze
controle werkte wordt duidelijk uit de beschrijving van het werk van de Vincenti-
usvereniging door Bomans: “Mijn moeder achtte het contact met de ‘armen’ van
grote opvoedkundige waarde. […] Als jongen moest ik reeds vroeg met haar mee. […]
De kamertjes stonden stijf van wantrouwen tegenover de rijke dame en haar zoontje,
die het zo goed bedoelden en het beste voor hadden. De vrouw des huizes stond
recht als een plank tegen een kast, waarin iets zat wat wij niet zien mochten en
antwoordde dat zij haar Plichten wel degelijk deed en dat er niets op haar viel aan te
merken. Deze plichten omvatten het kerkbezoek op zondag met goede manieren en
het ‘houden van je Pasen’. Als wij hierover bevredigend waren ingelicht, greep mijn
moeder in het mandje en legde iets op tafel. Dit hoefde niet. Het was louter liefda-
digheid. […] Later werd ik lid van de Sint Vincentiusvereniging. Mij werd de heer
Schaap als confrère toegewezen, want men ging getweeën op stap. […] Het stichtend
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woord deed hij zelf. […] Men moest er allemaal niet zo zwaar aan tillen, zo meende
hij, hoofdzaak was dat men in de hemel kwam. Intussen zwierven zijn ogen door het
vertrek. Niets ontging zijn blik en men hoorde dat allemaal op dinsdagavond weer
terug. […] Op de woonschuit in de Ringvaart van de familie Sanders met zeventien
kinderen bleek geen trouwboekje aanwezig. Die mensen leefden dus eigenlijk in
concubinaat. Over al deze dingen werd ernstig beraadslaagd.” (Bomans 1970-1971:
49-50).

Tenslotte werden ook interpersoonlijke betrekkingen, soms op instigatie van de
clerus, in geval van non-conformiteit onder druk gezet of afgebroken. Zo vertelt
Wolters het verhaal van een katholiek kind uit haar buurt dat naar een openbare
school ging. Daarop werden de sociale contacten afgebroken, vonden mishandelin-
gen plaats en werd het kind uitgesloten van de katholieke gymnastiekvereniging,
totdat het weer op de katholieke school werd aangemeld (Wolters 1985: 28-29).
Een vrouw (jaargang 1943) vertelt over de gevolgen die zij als kind heeft ervaren na
de geboorte van een buitenechtelijk gezinslid: “Inmiddels weet ik waarom mijn
jeugd zo onder spanning heeft gestaan. Mijn moeder heeft in ’47 -ik was toen nog
geen vier- een kind gekregen van een vriendje van een van de oudere zussen. Hier-
door kwam ze automatisch in de kerkelijke ban en ook de kinderen werden gestraft.
We woonden op de Haagweg en hoorden tot de Paulusparochie, maar wij als jong-
sten mochten niet naar de parochieschool, wij moesten helemaal naar de tweede
Braamstraat. […] Mijn oudste broer werd van het seminarie verwijderd en kwam
terug. Of de ‘misstap’ van mijn moeder daar de oorzaak van is geweest, weet ik niet
zeker, maar het is wel tekenend. Hij ging naar de ambachtschool, dat paste beter bij
ons gezin! […] Mijn vier oudste zussen waren door de oorlog ‘geloodst’ zonder aan
moffenvriendjes ten prooi te vallen. Maar vanaf 1947 werd iedere ‘scharrel’ door de
Kerk verstoord, want de ouders van elk katholiek vriendje kregen langs die weg te
horen uit welk nest het meisje kwam. De levens van mijn oudste zusters zijn door
deze reacties van ‘onze Moeder de Heilige Kerk’, duidelijk in negatieve zin beïn-
vloed.” (Kerklaan 1994: 164). En haar oudere zuster vertelt: “Ik ben door de toe-
standen thuis door mijn schoonouders de familie uitgezet. Een kapelaan achtte zich
geroepen om te gaan vertellen uit welk nest ik kwam. Vanaf dat moment mocht ik
daar niet meer over de vloer komen. […] Persoonlijk heb ik de pest aan de Kerk en
de grondoorzaak daarvan ligt bij die kapelaan die destijds tegen mijn schoonouders
heeft gezegd dat ik onmogelijk kon deugen, gezien het gezin waar ik uit kwam. Hij
heeft zelfs –op verzoek van mijn schoonmoeder- missen opgedragen ‘tot zekere in-
tentie’, terwijl hij wist dat die intentie was dat onze verkering uit zou gaan” (Kerk-
laan 1994: 165).

4.3.6. conclusie
In de periode 1870-1960 werd door de katholieke kerk met diverse middelen ge-
probeerd om de conformiteit aan de kerk te verhogen. Ten eerste werden sterke
beloningen van religieuze aard aangeboden. De theologie van die tijd bood uitzicht
op een voltooiing van en verlossing uit het menselijke leven in het hiernamaals, dat
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exclusief via de rooms-katholieke kerk te bereiken was. Middels diverse initiatieven,
broederschappen, devoties, het leven van de geestelijken en de missies, werd ge-
poogd de katholieken met deze theologie vertrouwd te maken, ze van de waarheid
en de waarde ervan te overtuigen en het gewenste religieuze gedrag op te wekken.
Daarnaast behartigde de kerk niet alleen de spirituele, maar door middel van de
katholieke sociale organisaties ook de wereldlijke belangen van de katholieken. In
deze organisaties konden katholieken sociale contacten aangaan met andere katho-
lieken, konden ze deelnemen aan activiteiten voor scholing en vrije tijd en konden
ze als leek verantwoordelijkheid overnemen in de maatschappij en in de kerk. Ten-
slotte werd via de kerk, zowel in religieuze als sociale zin, een gevoel van zelfbe-
wustzijn gegeven.

Bij non-conformiteit konden deze beloningen ook onthouden worden. Daardoor
werd het belang van conformiteit verder verhoogd. Met de door Rome gestuurde
integralistische beweging werd iedere afwijking van de Romeinse norm verdacht
gemaakt, wat ernstige consequenties kon hebben voor de voortgang van een carrière
of de voortzetting van een initiatief. Voor de gewone gelovigen schijnt deze bewe-
ging van weinig betekenis te zijn geweest, maar de voorbeelden uit Nederland laten
wel zien dat de invloed ervan soms verder reikte dan de klerikale kringen. Voor de
gewone gelovigen waren de sociale drukmiddelen veel belangrijker. Via alle organen
van de kerk, de scholen, de sociale organisaties, de religieuze organisaties, de armen-
organisaties enzovoorts, werd het belang van de gehoorzaamheid en trouw aan de
kerk benadrukt. Indien men hieraan geen gehoor gaf, kon de deelname aan sociale
en religieuze organisaties van de kerk geweigerd en de consumptie van de belonin-
gen gestaakt worden. In sociale zin had non-conformiteit grote consequenties, die
varieerden van vermaningen tot sociale uitsluiting.

4.4. conclusie

Na 1870 werd vanuit de katholieke kerk stapsgewijs de spanning met de samenle-
ving opgebouwd. Katholieken werd het verboden lid te zijn van andere dan de eigen
sociale, politieke en culturele organisaties en elk contact met de niet-katholieke
omgeving moest vermeden worden. Binnen deze eigen wereld ontwikkelden de
katholieken een specifieke, van protestanten en andere Nederlanders verschillende
subcultuur. Tenslotte werd de katholieken een vijandige houding tegenover de
wereld bijgebracht: die was niet alleen slecht en zondig, de vrijheid van de kerk
werd bovendien bedreigd en katholieken werden er nog steeds als tweederangsbur-
gers behandeld. Tegenover deze hogere spanning stond dat de katholieken veel
belang bij (actief) lidmaatschap bij hun kerk aangeboden werden. Binnen de kerk
waren belangrijke beloningen van religieuze aard te verkrijgen. Door middel van
een uitgekiend palet van devoties werden katholieken hiermee vertrouwd gemaakt
en werd ze gewezen hoe ze hier door een actieve, kerkbetrokken opstelling aan kon-
den komen. Daarnaast werden via de katholieke kerk exclusief aan katholieken be-
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loningen van wereldse aard aangeboden. Wie zich deze beloningen van sociale en
religieuze aard onwaardig toonde, door niet gewenste zedelijke, religieuze of sociale
opvattingen, contacten of gedrag, werd uit de gemeenschap uitgesloten. Katholie-
ken hadden er dus belang bij zich te conformeren aan de eisen die de kerk aan hen
stelde.

Wat betekende deze opstelling voor de betrokkenheid van de katholieken? Hoe
kan de groei van de spanning en het belang van conformiteit onder het gezichtspunt
van de rational choice theorie verbonden met de groei van het katholicisme? Door
de deviante, sektarische maatregelen werd de katholieke kerk in Nederland een
organisatie die een hoge betrokkenheid eiste van haar leden. Lidmaatschap van de
katholieke kerk betekende veel, zo niet alles voor de katholieken en had consequen-
ties voor alle aspecten van het leven. Bovendien werd het door de hoge deviantie
moeilijker gemaakt deze grenzen te overschrijden. Daardoor was het voor de kerk
gemakkelijker de gegenereerde betrokkenheid vast te houden en exclusief ten be-
hoeve van de kerk te gebruiken. Tegenover de hoge eisen stonden de leden sterke
religieuze en sociale beloningen ter beschikking. Dat maakt de kosten van lidmaat-
schap relatief lager en kan, als de beloning hoger gepercipieerd wordt dan de prijs,
een stimulans zijn voor hogere of blijvende betrokkenheid. Dat laatste gebeurde
onder andere door de gehanteerde maatregelen van stigma en straf die bij non-
conformiteit de beloningen weer verloren deden gaan, waardoor het belang van deze
beloningen, en daardoor het belang van betrokkenheid, werd onderstreept. Leden
van de katholieke kerk in Nederland hadden zo een direct belang bij een lidmaat-
schap: ze hadden iets te winnen bij conformiteit en iets te verliezen bij non-
conformiteit. Dit belang was door de deviantie van de kerk des te dringender: voor
katholieken waren veel van de beloningen niet of moeilijk bij andere organisaties te
verkrijgen. Vanuit een dergelijke mix van beloningen en kosten kan de groei van de
betrokkenheid bij de katholieke kerk verklaard worden. Betrokken zijn en blijven
was blijkbaar met meer voordelen verbonden dan minder actief zijn en afhaken aan
kosten met zich mee bracht.


